
 

                       13 ianuarie 2014, Bucureşti 

 
Opționale Junior Achievement de dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie 

 
 

Vă invităm să informaţi directorii instituțiilor de învățământ și cadrele didactice din judeţul dumneavoastră despre 
lansarea înscrierilor la programele educaționale internaționale Junior Achievement, disponibile în mod gratuit pentru 
anul şcolar 2015-2016, în formele de implementare:  

• curriculum la decizia şcolii 
• curriculum în dezvoltare locală  
• opțional.  

 
JAR pune gratuit la dispozitia instituţiilor şcolare, cadrelor didactice și elevilor din clasele 0-12 programe de tip 
“learning by doing”, adaptate la sistemul educațional românesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educației 
Naționale, pe următoarele categorii:  

• dezvoltare abilități pentru viață 
• educație antreprenorială 
• educație financiară 
• educație economică 
• educație pentru orientare profesională 
• educație pentru sănătate și viață activă.  

 
Profesorii vor beneficia gratuit de materiale educaționale doar în urma unei înscrieri complete pe baza: 

1. acordului de parteneriat trimis de profesor până la ocuparea locurilor disponibile - completat și semnat, cu 
avizul directorului instituției de învățământ (prin fax la nr. 021/315 60 43 sau email la 
inscrieri@jaromania.org). 
Documentul este disponibil pentru descărcare în contul de profesor, după logarea pe www.jaromania.org   

2. înscrierii online a claselor și elevilor în contul de profesor (din septembrie 2015). 
 
În această etapă, pentru că numărul de locuri disponibile pentru materiale tipărite este limitat, profesorii interesați 
sunt rugați să trimită cât mai curând acordul de parteneriat completat, locurile ocupându-se în ordinea înscrierii. 
 
Cadrele didactice inscrise vor beneficia în mod gratuit de:  
- kitul de materiale (ghidul profesorului, manualele elevilor, auxiliare), pre- și post-teste,  
- proiecte, training de specialitate și consultanță,  
- certificat de recunoaștere a implementării programului JA și certificate de participare pentru elevi. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la inscrieri@jaromania.org sau 021/312 31 94.  
 
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în diseminarea informației către profesorii și instituțiile de învățământ din județ 
și pe site-ul inspectoratului. 
 

 

Cu stimă, 
Ştefania E. Popp 

Director Executiv 

Junior Achievement România 
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